
 

 

HACKATHON DE SUSTENTABILIDADE (VII SEEDS) 
Data: 16.10.2019 a 18.10.2019 

Local: Bloco 9 – Escola Politécnica 
Site do evento: www.nucleoseeds.org/hackathon-2019 

EDITAL 

1. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

O Hackathon de Sustentabilidade é uma maratona ininterrupta de 50 horas com a missão 

de desenvolver soluções tecnológicas sustentáveis para problemas ambientais reais. O 

período de realização das inscrições é de 07/10/2019 (segunda-feira) a 14/10/2019 

(segunda-feira). 

Para participar é necessário SEGUIR OS PASSOS ABAIXO: 

1) Fazer a inscrição individual na semana acadêmica no evento “Hackathon de 

Sustentabilidade” (https://www.sympla.com.br/hackathon-de-

sustentabilidade__656748) - as vagas são limitadas; 

2) Fazer a inscrição do time (imprimir e preencher o formulário disponível no site do 

Núcleo Seeds - https://www.nucleoseeds.org/hackathon-2019); 

3) O time deve enviar o formulário assinado e rubricado em todas as páginas por 

todos os membros (escaneado) através do e-mail seeds.contato@gmail.com; 

4) Para validar a inscrição, o time deverá entregar o formulário impresso e assinado, 

até um dia antes do evento (15/10/19), juntamente com 1 kg de alimento não 

perecível por participante, na secretaria do Bloco 9 – Escola Politécnica (1º andar). 

5) O time receberá um comunicado com a confirmação da inscrição por e-mail. 

Os times inscritos devem atender aos critérios descritos pela comissão de organização do 

evento (ver item 2). A inscrição será cancelada caso algum critério não seja cumprido. 

2. DOS CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO DOS TIMES E/OU INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 

a) O número MÍNIMO de integrantes do time é 3 (três) participantes, e o número 

MÁXIMO é 6 (seis) participantes; 

b) Os integrantes do time devem ser estudantes de pelo menos dois cursos diferentes. 

(Ex.: 2 estudantes do curso de Engenharia de Produção e 1 estudante do curso de 

Engenharia Ambiental). Obs: Caso o time não consiga integrantes de mais de um curso 

ou o inscrito não tenha um time, encaminhe um e-mail para a comissão solicitando 

sugestões de equipes. 

c) Não é obrigatória a permanência dos integrantes do time ao longo das 50 horas do 

evento, mas cada integrante deverá participar de ao menos 10 horas ao longo dos 3 dias 

do evento. (Ex.: Participou 4 horas no primeiro dia, 4 horas no segundo dia e mais 2 horas 

no terceiro dia). Entretanto, a soma total de horas presenciadas de todos os integrantes 

do time deverá ser de no mínimo 50 horas. Ao longo da maratona, os times terão missões, 

as quais podem ser entregues pessoalmente no local do evento, ou de maneira virtual 

(conforme REGULAMENTO); 
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3. OUTRAS INFORMAÇÕES 

a) Durante o evento, a equipe de organização disponibilizará café da manhã e vales de 

pizza. A quantidade de pizza por participante dependerá do nº total de inscritos e dos 

turnos de participação dos integrantes. Outras refeições ficam a cargo dos participantes. 

b) A infraestrutura disponibilizada para o evento contará com espaços distribuídos no 

Bloco 9 – Escola Politécnica, incluindo: Laboratórios de Informática; Laboratório da 

Engenharia Ambiental; Sala Multitemática; SPInE; dentre outros. Será disponibilizada 

uma área de descanso. Caso ache necessário o participante poderá trazer colchonete, 

colchão inflável, etc. 

c) Os  projetos selecionados poderão ser encaminhados para patente e/ou mentoria de 

empreendedorismo para startup.  

d) Os projetos serão avaliados por uma banca e pelo público geral.  

e) Os três melhores projetos avaliados pela banca serão premiados com vale-compras 

nos seguintes valores: R$ 4.200,00 (1º Lugar); R$ 900,00 (2º Lugar); e R$ 600,00 (3º 

Lugar). 

EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. 

  



 

 

HACKATHON DE SUSTENTABILIDADE (VII SEEDS) 
Data: 16.10.2019 a 18.10.2019 

Local: Bloco 9 – Escola Politécnica 
Site do evento: www.nucleoseeds.org/hackathon-2019 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO TIME - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

Os inscritos no evento “Hackathon de Sustentabilidade” abaixo identificados e qualificados assinam o presente 

instrumento, declarando suas responsabilidades pelo projeto desenvolvido ao longo do evento. Declaram ainda a 

sua concordância aos termos do edital do evento “Hackathon de Sustentabilidade: desenvolvimento de soluções 

para problemas ambientais” e concedendo autorização prévia para uso de imagem, juntamente com a cessão de 

direitos autorais, nos termos abaixo, especificamente para publicação no site do evento, redes sociais, periódicos, 

patente e afins: 

- Os autores declaram ciência e reiteram sua concordância e adesão aos termos descritos no site 

www.nucleoseeds.org/hackathon-2019; 

- Os autores declaram que participaram suficientemente do trabalho para tornar pública sua responsabilidade pelo 

conteúdo do projeto submetido à Comissão Julgadora, e que são responsáveis pela autoria da obra, assumindo toda 

a responsabilidade por eventual plágio e/ou infração a direitos de propriedade intelectual de terceiros;  

- Os autores declaram ainda que o projeto apresentado representa um trabalho inédito, não ofendendo direito(s) 

de terceiros. 

- Declaram ainda ciência de que, caso o projeto seja classificado entre os melhores, poderá ser convidado para 

patente e/ou startup, juntamente com os demais trabalhos classificados, sendo tal obra considerada uma obra 

coletiva, organizada por representante da PUCPR, titular e que, para tal projeto, os autores deverão assinar um 

contrato de edição nos termos do artigo 53 e seguintes da Lei nº 9.610/98; 

Autorização do uso de imagem – Os inscritos autorizam a utilização, a título universal, definitivo e gratuito, ao 

público geral, todo e qualquer tipo de comunicação, divulgação, veiculação e, enfim, publicidade e promoção 

relativamente aos seus nomes, imagens e voz, em qualquer meio, incluindo eletrônicos e internet, no Brasil e no 

exterior, desde que vinculados ao prêmio, caso sejam ganhadores. 

Autorização para publicação e cessão de direitos de publicação – Os autores cedem gratuitamente os direitos 

necessários a publicação da obra, o que ocorrerá somente na hipótese de aceitação do projeto conforme o 

regulamento, e autorizam a reprodução do todo ou parte da obra, sem qualquer limitação, desde que devidamente 

indicados os autores.  

As obrigações decorrentes da presente declaração, cessão e autorização serão regidas pelas Leis brasileiras, sendo 

eleito o foro da Cidade e Estado de Curitiba, renunciando a todo e qualquer outro por mais privilegiado que seja, 

para dirimir as questões que sejam daqui oriundas. 

 Todos leram e concordaram com o Edital e a Declaração de Responsabilidade e Autorização Prévia. 

Curitiba, _______ de outubro de 2019. 

Responsáveis: 

Nome: __________________________________________ Assinatura: _____________ 

Nome: __________________________________________ Assinatura: _____________ 

Nome: __________________________________________ Assinatura: _____________ 

Nome: __________________________________________ Assinatura: _____________ 

Nome: __________________________________________ Assinatura: _____________ 

Nome: __________________________________________ Assinatura: _____________ 
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HACKATHON DE SUSTENTABILIDADE (VII SEEDS) 
Data: 16.10.2019 a 18.10.2019 

Local: Bloco 9 – Escola Politécnica 
Site do evento: www.nucleoseeds.org/hackathon-2019 

INSCRIÇÃO DO TIME 

Equipe de participantes do Hackathon (TIME): 

1. NOME: ______________________________________________________________ 

RG: _____________________ E-MAIL: _______________________________________ 

CELULAR: _________________ CURSO: ______________________________________ 

2. NOME: ______________________________________________________________ 

RG: _____________________ E-MAIL: _______________________________________ 

CELULAR: _________________ CURSO: ______________________________________ 

3. NOME: ______________________________________________________________ 

RG: _____________________ E-MAIL: _______________________________________ 

CELULAR: _________________ CURSO: ______________________________________ 

4. NOME: ______________________________________________________________ 

RG: _____________________ E-MAIL: _______________________________________ 

CELULAR: _________________ CURSO: ______________________________________ 

5. NOME: ______________________________________________________________ 

RG: _____________________ E-MAIL: _______________________________________ 

CELULAR: _________________ CURSO: ______________________________________ 

6. NOME: ______________________________________________________________ 

RG: _____________________ E-MAIL: _______________________________________ 

CELULAR: _________________ CURSO: ______________________________________ 

Para facilitar a organização do espaço, por gentileza informe os horários que cada 

integrante do time pretende participar do evento (escreva o nº correspondente ao 

nome do aluno, conforme a numeração acima, na tabela abaixo). 

 QUARTA-FEIRA 16.10 QUINTA-FEIRA 17.10 SEXTA-FEIRA 18.10 

MANHÃ 
(7h50 – 12h40) 

   

TARDE 
(12h40 – 18h15) 

   

NOITE 
(18h15 – 23h) 

Abertura 18h15  Encerramento 

MADRUGADA 
(23h – 7h50) 

   

 

http://www.nucleoseeds.org/hackathon-2019

